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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Percaya Diri 

Percaya diri merupakan keyakinan akan kemampuan diri sendiri 

terhadap lingkungan maupun situasi yang akan dihadapi. Memiliki sifat 

percaya diri sangat penting bagi seseorang, karena dengan hal itu mereka 

akan mampu untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat terhadap 

suatu masalah yang dihadapi. Dalam setiap agama juga terdapat konsep 

percaya diri, tak terkecuali pada agama islam. Konsep percaya diri dalam 

agama islam dapat Anda temukan di Al-Qur’an.  

 

 

 

 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah 

Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka 

malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 

“Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; 

dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu”.(QS Al-Fusshilat: 30). 

 

Percaya diri menurut Mustari (2014:51) adalah “keyakinan bahwa 

orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Percaya diri juga merupakan keyakinan orang atas 
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kemampuannya untuk menghasilkan level-level pelaksanaan yang 

mempengaruhi kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan siswa”. 

Agoes (2007:206) menyatakan bahwa percaya diri adalah 

kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh 

potensinya agar dapat dipergunakan dalam mengahadapi penyesuaian diri 

dengan lingkungan hidupnya. Orang yang percaya diri biasanya 

mempunyai inisiatif, kreatif dan optimis terhadap masa depan, mampu 

menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri, berpikir positif, 

menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. 

Beberapa definisi tentang teori percaya diri di atas, dapat 

disimpulkan bahwa percaya diri adalah sikap positif serta keyakinan pada 

kemampuan diri sendiri yang dimiliki oleh seorang individu untuk 

melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan merasa puas terhadap 

dirinya. 

Percaya diri akan menghasilkan berbagai perasaan atau emosi 

dalam mengantisipasi suatu tindakan. Setiap tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang akan berbeda-beda tergantung usia seseorang, hal tersebut 

dipengaruhi adanya perkembangan setiap individu. Menurut Montesori 

(dalam Desmita, 2009:22) pembagian fase-fase perkembangan anak 

mempunyai arti biologis, sebab perkembangan itu adalah melaksanakan 

kodrat alam dengan asas pokok, yaitu asas kebutuhan vital (masa peka), 

dan asas kesibukan sendiri. Fase-fase perkembangan itu diantaranya : 

a. Periode I, umur 0-7 tahun, yaitu periode penangkapan dan 

pengenalan dunia luar dengan pancaindra. 
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b. Periode II, umur 7-12 tahun, yaitu periode abstrak dimana anak 

mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik-buruk dan mulai 

timbul insan kamil. 

c. Periode III, umur 12-18 tahun, yaitu periode penemuan diri dan 

kepekaan sosial. 

d. Periode IV umur 18 ke atas, yaitu periode pendidikan perguruan 

tinggi. 

Individu yang satu dengan yang lain memiliki sikap rasa percaya 

diri yang berbeda-beda, tergantung dari fase perkembangannya. Usia 

rata-rata anak Indonesia saat masuk Sekolah Dasar adalah 6 atau 7 tahun, 

ini menunjukkan bahwa fase perkembangan anak pada periode II, pada 

usia ini anak akan senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok dan senang melakukan sesuatu secara langsung. 

Havighurts (dalam Desmita, 2009:35) mengemukakan tentang 

tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi : 1) menguasai 

ketrampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, 2) 

membina hidup sehat, 3) belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, 4) 

belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi 

dalam masyarakat, 5) memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan 

untuk berpikir efektif, 6) mengembangkan kata hati, moral dan nilai-

nilai, 7) mencapai kemandirian pribadi. Upaya untuk mencapai setiap 

tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan 

berupa : 
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a. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan 

keterampilan fisik. 

b. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, 

sehingga kepribadian sosialnya berkembang. 

c. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan 

pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. 

d. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai, 

sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan 

pegangan bagi dirinya. 

Peran guru dalam proses pembelajaran adalah mendidik 

siswanya agar dapat yakin akan kemampuan dirinya sendiri di sekolah. 

Siswa harus bisa berani menyatakan pendapat, harus bisa berani tampil 

dihadapan orang lain, harus yakin, tidak ragu-ragu akan tindakan yang 

dipilihnya, jangan mencontek pekerjaan orang lain, dan lain-lain. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat 

disimpulkan menjadi indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Keyakinan diri, memliki kemauan untuk bertanya dan memiliki sikap 

optimis dengan kemampuan siswa sendiri; 

b. Sikap positif, memiliki sikap tidak mudah menyerah dan mampu 

menyesuaikan diri dengan siswa yang lain jika berada dalam satu 

kelompok belajar; 

c. Memanfaatkan kelebihan, memiliki kemauan untuk mengikuti segala 

kegiatan positif yang ada disekolah. 
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2. Prestasi Belajar 

Belajar merupakan suatu perubahan yang berlangsung dalam 

kehidupan individu sebagai upaya perubahan dalam pandangan, sikap, 

pemahaman atau motivasi dan bahkan kombinasi dari semuanya. Belajar 

selalu menunjukkan perubahan sistematis dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai konsekwensi pengalaman dalam situasi khusus. Belajar 

dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga 

hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Allah 

SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang 

berbunyi. 

 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Mujadalah: 11) 
 

Margaret (2011: 2) berpendapat bahwa belajar (learning) adalah 

proses multisegi yang biasanya dianggap suatu yang biasa saja oleh 

individu sampai mereka mengalami kesulitan saat menghadapi tugas 

yang kompleks. Sejalan dengan pendapat diatas Slameto (2010: 2) juga 

berpendapat belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya 
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Kata “prestasi”menurut (Arifin, 2009: 12) berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Sejalan dengan itu, Suryabrata 

(2006: 297) mengartikan prestasi sebagai berikut: “nilai merupakan 

perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai 

kemajuan/prestasi belajar siswa selama masa tertentu”. Dapat 

disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil usaha siswa selama masa 

tertentu melakukan kegiatan. 

Belajar menurut Slameto (2010: 2) adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Djamarah (2010: 10) 

mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan belajar adalah merubah 

tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar 

menurut (Sadiman, dkk, 2008: 2) suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih 

bayi hingga ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang 

telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai sebagai suatu usahayang 

telah dilakukan, prestasi juga dapat di simbolkan atau dilambangkan 

dengan nilai-nilai hasil belajar yang dapat sebagai alat ukur sejauh mana 

tingkat keberhasilan siswa yang telah dicapai dalam suatu pembelajaran. 
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a. Fungsi utama Prestasi Belajar 

Tujuan kegiatan belajar adalah merubah tingkah laku, baik 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Arifin (2009: 12-13) 

menyatakan bahwa prestasi belajar (achievement) sangat penting 

untuk dibahas, karena mempunyai beberapa fungsi utama, diantarnya: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik 

(feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan peserta didik di masyarakat. 
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5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah 

yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 

Pengertian prestasi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah suatu hasil atau penghargaan yang diperoleh 

oleh siswa yang meliputi penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dinyatakan dalam nilai setelah mengalami proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, 

sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses kegiatan belajar. 

 

3. Model pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika siswa 

saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks. Jadi hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi 

aspek utama dalam pembelajaraan kooperatif (Trianto, 2009: 56). 

Djahiri dalam (Isjoni, 2010: 19) menyatakan bahwa Cooperatif 

learning merupakan pembelajaran kelompok yang menuntut 

diterapkannya pendekatan belajar siswa yang sentries, humanistik, dan 

demokratis yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan 

belajarnya. Dengan demikian, maka pembelajaran kooperatif mampu 
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membelajarkan diri sendiri dan kehidupan siswa baik dikelas atau 

sekolah. Lingkungan belajarnya juga membina dan meningkatkan serta 

mengembangkan potensi diri siswa sekaligus memberikan pelatihan 

hidup. Model pembelajaran kooperatif dapat memanfaatkan potensi 

siswa seluas-luasnya dan membuat siswa mempunyai keyakinan bahwa 

dirinya mampu belajar dengan baik. 

Pengertian di atas tentang Cooperatife Learning dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama dengan kelompok. Pembelajaran kooperatif 

sangat melatih kekompakan dan kerja sama siswa agar menjadi 

kelompok yang berhasil dan solid. Selain itu cooperatif learning juga 

dapat dirumuskan sebagai kegiatan pembelajaran kelompok yang terarah, 

terpadu, efektif-efisien, kearah mencari atau mengkaji sesuatu melalui 

proses kerjasama dan saling membantu (sharing) sehingga tercapai 

proses dan hasil belajar yang produktif ( survive). 

Isjoni (2009: 27) menyampaikan beberapa ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif yaitu sebagai berikut. 

a. Setiap anggota memiliki peran;  

b. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa;  

c. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga 

teman teman sekelompoknya;  

d. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok; dan 

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 
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Slavin (2005: 8) mengemukakan bahwa inti dari pembelajaraan 

koeparatif adalah dalam metode pembelajaran kooperatif, para siswa 

akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang 

untuk menguasai materi yang disampaikan guru. Ide yang melatar 

belakangi bentuk pembelajaran kooperatif semacam ini adalah apabila 

siswa ingin agar timnya berhasil, mereka akan mendorong anggota 

timnya untuk lebih baik dan akan membantu mereka melakukannya.  

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif tipeThink Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran merupakan cara melakukan atau 

menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberi latihan isi 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu (Yamin, 2007: 

138). Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi harus disesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan. Fungsi model pembelajaran 

adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan 

model pembelajaran yang tepat sangat membantu guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di sekolah. Lie (2008: 57) berpendapat 

Think Pair Share adalah pembelajaran yang memberikan siswa 

kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. 

Keunggulan dari model pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi 

siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS) memiliki 

prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu 

lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama 

lain. Pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan koleganya di 

Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends dalam (Trianto, 2009: 

81) menyatakan bahwa think pair share merupakan cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas.  
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Berdasarkan pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe think pair share adalah suatu 

pembelajaran yang melatih kerjasama siswa dengan anggota 

kelompoknya dan melatih keberanian siswa untuk berbicara didepan 

umum dan menanggapinya, pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

secara langsung menanamkan konsep kreativitas kepada siswa. 

a. Tahap-Tahap Penggunaan Model Kooperatif tipe Think Pair 

Share 

 

Suprijono (2012: 91) menjelaskan strategi dalam pembelajaran 

kooperatif tipe TPS mempunyai tahap-tahap pelaksanaan sebagai 

berikut: 1) Tahap pertama : Berpikir (Think), seperti namanya 

“Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan 

pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabannya. 2) Tahap kedua : Berpasangan (Pairing), pada tahap ini 

guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan, beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi 

ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya 

melalui intersubjektif dengan pasangannya. Interaksi selama waktu 

yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan 

yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus 

yang diidentifikasi. Secara normal guru memberikan waktu tidak lebih 

dari 4 atau 5 menit untuk berpasang. 3) Tahap ketiga : Berbagi 

(Share), pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk 

berbagi keseluruhan kelas yang telah siswa bicarakan. Hal ini efektif 

untuk berkeliling ruangan dari satu pasang ke pasangan dan 

melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan 

 Peningkatan Percaya Diri…, Syafrian Jamaludin Aziz, FKIP, UMP, 2017



19 

 

 

 

untuk melapor. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab 

yang mendorong pada pengontruksian pengetahuan secara integratif. 

Siswa dapat menemukan struktur dari pegetahuan yang dipelajarinya. 

 

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model Kooperatif tipe Think Pair Share 

Model pembelajaran yang digunakan pasti memiliki kelebihan 

dan kekurangan, seperti halnya model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share. Lie (2008: 46) mengemukakan tentang kelebihan 

dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah 

sebagai berikut: 

1) Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

a. Meningkatkan partisipasi siswa 

b. Cocok untuk tugas sederhana 

c. Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing 

anggota kelompok 

d. Interaksi lebih mudah 

e. Lebih mudah dan cepat membentuknya 

2) Kelemahan Pembelajaran Kooperatif  Tipe TPS 

a. Banyak kelompok yang melapor dan perlu di monitor 

b. Lebih sedikit ide yang muncul 

c. Jika ada perselisihan tidak ada penengah 
 

Adanya kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share, guru harus dapat 

memanfaatkan kelebihan model ini sebagai peluang agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala pembelajaran seperti 

kurangya kreativitas dan rasa percaya diri serta tanggung jawab siswa 

dalam setiap pembelajaran. Model ini dapat melatih siswa untuk 

berani mengemukakan pendapat dan melatih siswa untuk berbicara 

didepan umum. Strategi ini memberikan keempatan kepada peserta 

didik untuk aktif selama mengikuti pembelajaran. 

 Peningkatan Percaya Diri…, Syafrian Jamaludin Aziz, FKIP, UMP, 2017



20 

 

 

 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

(Permendiknas No. 20 Tahun 2006) menjelaskan bahawa IPS adalah 

mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan sosiologi, ekonomi, sejarah dan 

geografi. 

Trianto (2010:171) menyatakan bahwa Ilmu pengetahuan sosial 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti 

sosiologi, sejara, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.Ilmu 

pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial 

yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejara, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya). 

 

Sejalan dengan itu, Somantri (dalam Sapriya, 2009:9) menjelaskan 

pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psokologis 

untuk tujuan pendidikan. Tingkat kesukaran bahan harus sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan minat siswa. 

Pembahasan Sosial adalah pembahasan terintegrasi dari ilmu 

pengetahuan sosial dan ras manusia untuk meningkatkan kemampuan tata 

Negara. Ilmu sosial mencakup tentang geografi, ilmu pengetahuan politik, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, arkeologi, dan hukum. 
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Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu kemasyarakatan 

adalah pembahasan terintegrasi dari pengetahuan dan ras manusia untuk 

meningkatkan kemampuan tata negara. Mencakup program sekolah, 

mempelajari sosial, membahasan seperti antropologi, ekonomi, geografi, 

riwayat, hukum, filsafat, ilmu pengetahuan politik, psikologi, agama, dan 

sosiologi, seperti halnya konten sesuai dari ras manusia, matematika, dan 

ilmu pengetahuan alam. 

Ilmu Pengetahuan Sosial di tingkat SD pada dasarnya bertujuan 

untuk mempersiapkan para siswa sebagai warga negara yang menguasai 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes 

and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta mampu 

mengambil keputusan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan agar menjdai warga negara yang baik Sapriya (2008:10). 

Lain halnya menurut Martoella (Trianto, 2010:172) mengatakan 

bahwa pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” 

daripada “transfer konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS 

diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan 

mengembangkan serta melatih sikap, nila, moral, dan keterampilannya 

berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan demikian 

pembelajaran IPS harus di formulasikannya pada aspek pendidikan. 

Soemantri dalam (Sapriya, 2008:14) mengidentifikasi sejumlah 

karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut. 

a. Berbagai batan tubuh (body of knowledge) disiplin ilmu-ilmu sosial 

yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. 
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b. Batang tubuh disiplin itu berisi sejumlah teori dan generalisasi yang 

handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. 

c. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga structure 

disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental 

ideas. 

d. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan 

ilmiah yang dicapai lewat pendekatan “conceptual” dan “syntactis” 

yaitu lewat proses hartanya, berhipotesis, pengumpulan data. 

e. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan 

diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, 

dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial 

melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik. 

 

Ilmu kemasyarakatan yang diajarkan di sekolah menyediakan 

materi yang terkordinir dan sistematis. Ilmu sosial mencakup 

antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, riwayat, hukum, filsafat, ilmu 

pengetahuan politik, psikologi, agama, dan sosiologi, seperti halnya 

konten sesuai dari ras manusia. 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah 

sebagai sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

disiplin ilmu-ilmu lain yang relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, 

pedagogis, dan sosial-kultur untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai 

tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan 

sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam 

ilmu-ilmu sosial, dikemas secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan 

sosial-kultural untuk kepentingan pendidikan Sapriya (2009:10). 

a. Ruang Lingkup IPS SD 

Ruang lingkup pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut Hardini dan Puspitasari (2012:174): 

1) Manusia, tempat, dan lingkungan 

2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3) Sistem sosial dan Budaya 

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 
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b. Konsep-konsep IPS SD 

Konsep-Konsep IPS Hidayati dkk. (2008:2) adalah 

1) Kepekaan Sosial Melalui Belajar IPS 

2) Konsep Geografi dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global 

3) Konsep  Sejarah dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global 

4) Konsep Ekonomi dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global 

5) Konsep Sosiologi dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global 

6) Konsep Antropologi dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global. 

 

c. Tujuan Pelajaran IPS SD 

Tujuan mengenai pelajaran IPS Hardini dan Puspitasari 

(2012:173) yakni agar siswa memiliki kemampuan sebagi berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.  

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional dan global. 

Pendidikan IPS merupakan padanan dari Social Studies. Tujuan 

dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai 

bekal bagi siswa untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. 

Materi pelajaran IPS kebanyakan berhubungan dengan lingkungan 

sekitar Solihatin dan Raharjo (2008:15). 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial merupakan ilmu yang menjelaskan tentang keadaan sosial yang 

ada di muka bumi yang mencakup georafi, sejarah, sosiologi, dan 
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ekonomi.Pelajaran IPS sangatlah luas karena berhubungan dengan 

makhluk hidup, benda mati, dan alam semesta. Pelajaran IPS dapat 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan keinginannya. 

 

d. Materi Perkembangan Teknologi di Indonesia 

Berdasarkan KTSP materi yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini yaitu : 

SK  : 2.  Memahami sejarah, kenampakan alam dan 

keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten / 

kota dan provinsi. 

KD : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi 

komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. 

Indikator : 2.3.1 Membandingkan jenis-jenis teknologi untuk 

berproduksi yang digunakan masyarakat pada masa 

lalu dan masa sekarang. 

  2.3.2 Membuat diagram alur tentang produksi dari 

kekayaan alam yang tersedia. 

  2.3.3 Memberikan contoh bahan baku yang dapat diolah 

menjadi beberapa barang produksi. 

  2.3.4 Membandingkan alat-alat teknologi komunikasi 

yang digunakan masyarakat setempat pada masa lalu 

dan masa kini. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Agus Darmawan 

(2009) dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

dan NHT terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Aspek Self 

Concept”. Setelah dilakukan pembelajaran dan siswa diberikan angket self 

concept serta tes prestasi belajar matematika, diperoleh rata-rata untuk kelas 

eksperimen sebesar 10,4474. Ini berarti siswa yang diberi pembelajaran 

kooperatif tipe TPS mampu menyelesaikan soal dengan benar 65,53%. 

Perolehan rata-rata kelas kontrol sebesar 9,5790. Ini berarti siswa yang 

diberikan pembelajaran kooperatif tipe NHT mampu menyelesaikan soal 

dengan benar 59,87%. 

Hasil penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Novia Susanti (2013) 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share (TPS) Disertai Handout Terhadap Pemahaman Konsep 

Matematis siswa Kelas VIII SMPN 2 Rao Kabupaten Pasaman”. Setelah 

dilakukan pembelajaran pada kedua kelas sampel, diperoleh data mengenai 

pemahaman konsep matematis siswa melalui tes akhir. Berdasarkan skor 

pemahaman konsep yang diperoleh dari hasil tes akhir pada kedua kelas 

sampel dilakukan perhitungan rata-rata ( ̅), simpangan baku (S), nilai 

tertinggi (Xmaks) dan nilai terendah (Xmin). Berdasarkan uji hipotesis yaitu 

dengan uji U Mann-Whitney diperoleh angka probabilitas 0,0000 kurang dari 

0,05, maka tolak H0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematis siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) disertai Handout lebih baik daripada pemahaman konsep 

matematis siswa dengan menerapkan pembelajaran konvensional pada siswa 

kelas VIII SMPN 2 Rao Kabupaten Pasaman Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan 

sumber bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Pada penelitian ini, peneliti 

memadukan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan 

media gambar untuk mempermudah dalam penyampaian materi, selain itu 

media gambar akan mudah dipahami oleh siswa sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan percaya diri serta prestasi belajar IPS siswa.  

C. Kerangka Berpikir 

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan sebelum tindakan 

dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa percaya diri dan prestasi siswa 

dalam belajar IPS rendah, hal ini disebabkan bahwa cara mengajar guru yang 

kurang maksimal dan monoton. Selain itu guru juga hanya menerangakan 

secara panjang lebar sehingga siswa menjadi jenuh dan menugasi siswa untuk 

membaca serta mengerjakan soal-soal tanpa perlu memahami pelajaran. 

Suasana untuk belajar siswa pun juga kurang kondusif, kurang mendukung 

siswa untuk belajar lebih fokus dan agresif. Berdasarkan permasalahan yang 

ada tersebut perlu dilakukan usaha pemecahan. Supaya rasa percaya diri dan 

prestasi siswa dalam mata pelajaran IPS meningkat, maka peneliti dan guru 

sepakat menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) sebagai 

upaya memperbaiki proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran yang disesuaikan dengan ukuran dan kapasitas siswa kelas IV 

sekolah dasar. Peneliti bekerjasama dengan guru untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan memberikan gambaran kepada siswa dengan menerapkan 

model pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

Salah satu upaya meningkatkan pemahaman siswa adalah dengan 

pemberian reward/penghargaan berupa poin-poin atau nilai-nilai tambahan 
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yang bisa memacu siswa agar antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bila 

tindakan-tindakan tersebut dilakukan, maka diduga pembelajaran IPS akan 

berlangsung aktif dan menarik serta semakin meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Think 

Pair Share (TPS) pada materi perkembangan teknologi, siswa diajak untuk 

melihat gambar teknologi dari masa tradisional hingga masa modern sekarang ini. 

Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) diharapkan 

bisa meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar IPS siswa, dengan asumsi 

bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam 

Think Pair Sharedapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk 

merespon dan saling membantu. Guru memperkirakan hanya melengkapi 

penyajian singkat atau siswa membaca tugas, atau situasi yang menjadi tanda 

tanya. Sekarang guru menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak 

apa yang telah dijelaskan dan dialami. Guru memilih menggunakan Think Pair 

Share untuk membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan 

Pada akhirnya dapat diduga percaya diri dan prestasi belajar IPS siswa 

kelas IV meningkat, sebab guru mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) yang lebih menarik. Peneliti 

berpendapat bahwa pemberian suasana baru dengan model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

mempelajari pelajaran IPS. Adapun alur kerangka berpikir ini dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut ini : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Untuk mengatasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil hipotesis tindakan berupa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) dapat meningkatkan percaya diri siswa di Kelas IV SD Negeri 2 

Purwokerto Lor. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) dapat meningkatkan prestasi belajar IPS di Kelas IV SD Negeri 2 

Purwokerto Lor.  

Tindakan 
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Kondisi Akhir 

Diduga melalui model 

pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) dapat meningkatkan rasa 
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Siklus II 
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